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  11 सप्टेंबर  2011 रोजी अमेररकेत झाललेी 
दरु्घटना जगभरातील लोकािंच्या आयषु्याला 
स्पर्शघन गेली.   

  ही गोष्ट दक्षिण आफ्रिकेच्या दोन स्त्रियािंबद्दल 
आहे. त्या दोर्ी त्या दद र्ी हजारो गुलाबािंची 
फुले रे्ऊन अमेररकेत आल्या होत्या.  

  त्या एका फुलािंच्या प्रदर्घनासाठी आल्या होत्या. 
पण दरु्घटनेमळेु त ेप्रदर्घन रद्द झाले. मग त्या 
स्त्रियािंनी त्या फुलािंचा उपयोग काही  ेगळ्याच 
प्रकारे केला.    

सप्टेंबर गुलाब 



  मी ततथे उभी होते तेव्हा एक तरूण 
माझ्याकड ेआला आणण ही फुले ततथे 
कुठश न आली या मला पडलेल्या प्रश्नाच े
उत्तर त्यान ेमला ददले.  

    11 सप्टेंबर  2011 रोजी सकाळी 8:50 
 ाजता मी माझ्या चचत्रकलेच्या टेबल र 
काम करत असताना सहज णिडकीबाहेर 
पादहले. एम्पायर स्टेट इमारतीच्या 
पललकड ेमला  र जात असलेले धरुाच े
लोटच्या लोट ददसले. र्हराला झाकश न 
टाकणारा हा धशर  ल्डघ टे्रड सेंटरच्या 
ट्व न टॉ सघमधशन बाहेर पडत असल्याच े
मला कळले.     

  काही दद सािंनिंतर मी यतुनयन 
स्् ेअर येथे गेले. दरु्घटनेत वपडीत 
झालेल्या लोकािंच ेद:ुि  ाटशन रे्ऊ, या 
हेतशने. ततथे मला अनेक गुलाबािंची फुले 
ददसली. ही फुले इथे आली कुठश न? 
  ही गोष्ट याच फुलािंबाबत आहे. 



महासागर ओलािंडशन गेल्या र  
दशर र दक्षिण आफ्रिकेत  

 प घतािंच्या कुर्ीत 

 ाळ िंटापल्याड 



दोन बदहणी एकमेकािंसोबत 
राहात होत्या. त्या गलुाबािंची 
र्तेी करत असत.  

त्यािंच्या हररतगहृात स घ तऱ्हेच ेगुलाब होत.े  

लाल गुलाब, पािंढरे गलुाब, वप ळे गुलाब.  



त्यािंच्या र्राच्या सभो ती गुलाबच गुलाब होत.े   त्यािंच्या र्रात स घत्र गुलाबाचा स ुास दर ळत असे.  



दोर्ी बदहणी फुलािंच्या प्रदर्घनात भाग 
रे्ण्यासाठी ल करच दशर न्यशयॉकघ  र्हरात 
जाणार होत्या.  

प्रदर्घनात गुलािंबािंची सजा ट कर्ी करायची, 
याचा आरािडा त्यािंनी रात्ररात्र जागशन तयार 
केला.  

 मग त्यािंनी 2,400 गलुाब काळजीपश घक िो्यािंमध्ये     
 भरल.े   

आता त्यािंचा दीर्घ प्र ास सरुू होणार 
होता.   



उिंच उिंच आभाळात 

दोर्ी बदहणी स् प्ने बर्श लागल्या 

गुलाबाच्या प्रदर्घनाची. 



त्यािंच ेव मान उतरले.  



दोर्ी बदहणी गुलाबािंसोबत 
व मानतळा र बसशन रादहल्या 

दद सभर 

रात्रभर. 

   र्हरात कुणी त्यािंच्या ओळिी-पाळिीच ेनव्हते. 



तुम्हाला राहाण्यासाठी 
एक जागा आहे.  

त्यािंच ेउपकार कस े
फेडायच?े  



हे गुलाब रे्ऊन जा. आम्हाला 
त्यािंचा काही उपयोग नाही.  

एके दठकाणी या 
गुलाबािंची गरज आहे.  

तो माणशस दोर्ा बदहणीिंना 
र्हरातील यतुनक स्् ेअर या 
जागी रे्ऊन गेला.  



इथे गुलाबािंची  
गरज आहे.  



दोर्ा बदहणीिंना काय करायच ेत ेउमगले.  

ती जागा ग ताळ होती.  

त्यािंनी आपले काम सरुू केले.  

त्या ग तािंतील मोकळ्या जागेत गुलाब 
ठे श लागल्या. एकाच्या र्जेारी दसुरा, 
त्याच्या र्जेारी ततसरा. त्यािंच ेहात 
भरभर चालश लागले.  

ल करच ती ग ताळ जागा गुलाबािंनी  
भरून गेली.  



 दोर्ा बदहणीिंच ेकाम पशणघ झाले  तेव्हा ततथे कोसळलेले ट्व न 
टॉ सघ ददसश लागले.  



माझ्या अश्शिंच े
दोन थेंब 

त्या गुलाबािं र सािंडले.  

निंतर मला या गोष्टीबद्दल काही आणिी मादहती लमळाली: 
 

   या दोर्ी स्त्रिया दक्षिण आफ्रिकेत गुलाबािंच्या फुलािंची र्तेी 
करत होत्या. त्या न्यशयॉकघ मध्ये भरणाऱ्या अॅग्रीफ्लॉ र अडँ 
फ्लोररटेक ए्स्पो या प्रदर्घनात सहभागी होण्यासाठी आल्या 
होत्या. ट्व न टॉ सघ उध् स्त झाल्या र सगळी व माने रद्द 
करण्यात आली. फुलािंच ेप्रदर्घनही रद्द करण्यात आले. त्यामुळे 
सगळी हॉटेल्स लोकािंनी िचािच भरली. दोर्ी बदहणी ला गार्ड घया 
व मानतळा रच अडकल्या. ततथे आपल्या दोन हजार गुलािंबासोबत 
त्या थािंबशन रादहल्या. त्या ेळी न्यशयॉकघ मधील फस्टघ युनायटेड 
मेथॉर्डस्ट चचघच ेलोक व मानतळा र अडकलेल्या प्र ार्ािंची मदत 
करण्यासाठी आले होते. त्यािंनी दक्षिण आफ्रिकेतशन आलेल्या या 
दोर्ा बदहणीिंना आसरा लमळ शन ददला.    

समाप्त 


